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Ratownik  
pogotowia 
udaremnił 
próbę 
samobójczą

   ODBUDOWA SPALONEJ KAMIENICY, NOWY PARK, LAPIDARIUM I WYBIEG DLA PSÓW STR. 6

600 mandatów 
dla oleśniczan! 
Zobaczcie za co 
byliśmy karani?

Rada nie zajmie 
stanowiska
w sprawie zdjęć
płodów

Ruszył na  
poszukiwania
zaginionej 
kobietyFO
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Szlachetna 
Paczka znów
wesprze 
potrzebujące 
rodziny
CZYTAJ NA STRONIE 6
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Gmina  
dla mieszkańca, 
inwestora 
i turysty
Dobroszyce to prężnie roz-
wijające się miejsce na mapie 
Dolnego Śląska. Doskonała 
lokalizacja oraz bardzo dobrze 
skomunikowany obszar przy-
czyniają się do powstawania 
tu wielu zakładów przemy-
słowych oraz osiedlania się 
nowych mieszkańców. Wiele 
dawnych terenów rolniczych 
zajmują dziś liczne obiekty 
firm przemysłowych i usługi.

CZYTAJ NA STRONIE 7

Muzeum Foteli Katapultowych 
już gotowe. Zajrzeliśmy do 
jego wnętrza

CZYTAJ NA STRONIE 4

Gastronomia 

W Oleśnicy działa obecnie kilkadziesiąt 
lokali gastronomicznych. 

Zjemy w nich obiad, pizzę, wypijemy kawę. 
Dzisiaj wszystkie są zamknięte, 

a wielu właścicieli walczy o przetrwanie. STRONA 4

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w 2021 r. 
To będzie zupełnie inny finał niż te, 
do których byliśmy przyzwyczajeni
CZYTAJ NA STRONIE 6

dostępna również  na stronie olesnicainfo.pl

GAZETA BEZPŁATNA

się broni, 
ale jest ciężko



Zabrakło mi babskiej  
solidarności
KATARZYNA KIJAKOWSKA

Czy jestem zawiedziona tym, że 
miejskie i powiatowe polityczki tak 
słabo, albo wręcz wcale, nie zabrały 
głosu w sprawie orzeczenia Trybuna-
łu Konstytucyjnego?    Tak i  nie będę 
tego ukrywać. Jestem rozgoryczona, 
bo  dużo mówiło się swego czasu o tym, że Oleśnica jest 
kobietą. Że wreszcie ta kobieca twarz naszego miasta za-
czyna zabierać głos, chce dbać o sprawy kobiet, artykuło-
wać oczekiwania. I co? Nie chcę powiedzieć, że nic się w tej 
kwestii nie zmieniło, ale wciąż konkretnych działań jest jak 
na lekarstwo, a w najważniejszej kwestii nasze reprezen-
tantki we władzach głosu nie zabrały. 
Dlaczego piszę tylko o paniach?  Bo to one najdobitniej  
powinny rozumieć wpływ orzeczenia Trybunału Konstytu-
cyjnego na życie naszych córek, wnuczek, nas samych. Pa-
nowie mogą się z nami solidaryzować i wielu to robi, ale to 
my w trudnych momentach życia, stajemy przed najważ-
niejszymi wyzwaniami, my musimy podejmować trudne 
decyzje, my musimy sobie radzić z ich konsekwencjami. 
Czy oczekiwałam, by nasze radne  pojawiły się na mar-
szach przeciwko zaostrzaniu prawa aborcyjnego? Tak. 
Czy czekałam na ich stanowisko, na drobny gest, który 
wskazywałby na to, że  te wybrane przez nas kobiety, są z 
nami? Oczywiście.  Czy się doczekałam? Nie. I jest mi z tego 
powodu bardzo przykro, drogie Panie. 
Nie biorę pod uwagę oświadczenia, które pojawiło się na 
tyle późno, by odbierać je, jak swego rodzaju konieczność 
wymuszoną przez część opinii publicznej. Zabrakło mi 
Waszego imiennego poparcia, Waszego głosu,  drobnego 
gestu, Waszej solidarności ze zwykłymi oleśniczankami, 
które głośno i dobitnie powiedziały, co sądzą na temat pla-
nowanych przez obecnie rządzących zmian. Nisko kłaniam 
się paniom Basi, Rience i Laurze. Młodym kobietom, które 
miały odwagę, by w małym mieście, nie licząc się z konse-
kwencjami i czasem bardzo ostrą oceną, pokazać, że mają 
swoje zdanie, że nie boją się go wyrażać. Nie wszystkich 
było na nie stać. A szkoda, bo odwaga w życiu publicznym 
to ta cecha, która powinna wyróżniać każdego, kto się na 
udział w nim decyduje. ●
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  PROSTO W OCZY  

  POGODA  

112
NUMER ALARMOWY

997
POLICJA

998
POGOTOWIE

999
STRAŻ POŻARNA

●  Miejska Gospodarka  
Komunalna w Oleśnicy 
71 396-71-14; 71 396-71-16

 
●  Zakład Budynków  

Komunalnych w Oleśnicy 
71 398-09-10

●  Przychodnia  
przy ul. Hallera 
71 798-28-46

●  Przychodnia  
przy ul. Ludwikowskiej 
71 798-28-09

●  Przychodnia dla dzieci 
chorych  
przy ul. Kilińskiego  
71 798-28-71

●  Przychodnia EMC 
przy ul. Daszyńskiego  
71 396-21-70

●  CM Hipokrates  
przy ul. Wrocławskiej   
71 398-33-23

●  CM Mastermed przy  
ul. Kopernika  
71 396-28-65

●  Pogotowie energetyczne  
ul. Energetyczna 1  
71 889-43-11

●  Pogotowie gazowe - sekcja 
obsługi sieci Oleśnica  
ul. Moniuszki 70  
71 399-53-21

WAŻNE 
TELEFONY

Coraz bliżej kolejowego 
połączenia z Kępnem

PKP Polskie Linie Kole-
jowe S.A. oceniły wnio-

ski złożone przez samorzą-
dy do Programu Kolej Plus. 
79 propozycji spełniło wy-
magania formalne naboru i 
zostało zakwalifikowanych 
do II etapu. 

Wśród nich znalazła się tak-
że rewitalizacja linii kolejowej 
nr 181 na odcinku Oleśnica – 
Syców – Kępno, o którą walczą 
samorządy powiatu oleśnic-
kiego m.imn. gmina Oleśnica i 
Syców. – Kolejnym etapem bę-

dzie opracowanie wstępnych 
studiów planistyczno-progno-
stycznych, by konsekwent-
nie zmierzać do realizacji 
zadań, które ograniczą wy-
kluczenie komunikacyjne i 
poprawią dostęp mieszkań-
ców do kolei – mówi Irene-
usz Merchel, prezes Zarządu 
PKP Polskich Linii Kolejowych 
S.A. Na opracowanie wstęp-
nego studium planistyczno-
-prognostycznego samorządy 
będą miały dwanaście mie-
sięcy. RED

To propozycja dla 
mam, które chcą 
wrócić do pracy  
po urlopie
Za miejsce w żłobku zapłaci 
Unia Placówka Leśny Skrzat 
udostępnia bezpłatnie 48 
miejsc w żłobku dla mieszkań-
ców Oleśnicy opiekujących 
się dziećmi w wieku do lat 3. Z 
oferty mogą skorzystać osoby 
powracające na rynek pracy 
po urlopach macierzyńskich, 
rodzicielskich, wychowaw-
czych bądź pozostające bez 
zatrudnienia. Wsparcie ofero-
wane jest w ramach projektu 
unijnego. RED

KATARZYNA KIJAKOWSKA

W całej historii nie by-
łoby nic zadziwia-
jącego, gdyby nie 

fakt, że funkcjonariusz do 
poszukiwań zaginionej ru-
szył na własną rękę, będąc 
w czasie wolnym od służby.

Tego dnia, gdy rozpoczęły 
się poszukiwania kobiety, st. 
sierż. Paweł Pyc, na co dzień 
pełniący służbę w Ogniwie Pa-
trolowym Komisariatu Poli-
cji w Twardogórze, przygoto-
wywał się do popołudniowej 
zmiany. Z portalu społeczno-
ściowego dowiedział się o za-
ginięciu starszej kobiety. Po-
licjant nie pozostał obojętny. 
Doskonale zdał sobie sprawę 
z trudności, jakie mogła napo-
tkać na swojej drodze - nieko-
rzystne warunki atmosferycz-
ne (temperatura oscylująca w 
graniach 0 stopni Celsjusza), 
bardzo duże zalesienie tere-
nu oraz występowanie licz-
nych zbiorników wodnych na 
pobliskich terenach. 

BEZ CHWILI ZAWAHANIA 
ROZPOCZĄŁ POSZUKIWANIA
NA WŁASNĄ RĘKĘ
Swoim prywatnym samo-
chodem ruszył na poszuki-
wania. Od jednej z napotka-
nych osób uzyskał informację, 
że podobna kobieta była wi-
dziana przy drodze pomiędzy 
gminą Sośnie a Krośnice. Po-
licjant ruszył w tamtym kie-
runku. Będąc w miejscowości 
Suliradzice gm. Krośnice, w 
głębi pól zauważył kobietę, 

która rysopisem odpowiada-
ła poszukiwanej kobiecie. Po 
nawiązaniu rozmowy okazało 
się, że to zaginiona kobieta. 
W momencie jej odnalezie-
nia nie wiedziała, gdzie się 
znajduje, była przemęczona 
i zmarznięta. Policjant zabrał 
kobietę do swojego pojazdu, 
by się ogrzała. Na miejsce zo-
stało wezwane pogotowie ra-
tunkowe, które udzieliło jej 
pomocy a następnie została 
przekazana rodzinie. ●

● Policjant miał tego dnia wolne, ale postanowił  
właczyć się w poszukiwanie 65-letniej twardogórzanki

Ruszył na poszukiwanie 
zaginionej kobiety
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Kobieta została odnaleziona w gminie Milicz

ŚRODA
max.2oC I min. -5oC

WTOREK
max. 2oC I min. -4oC

CZWARTEK
max. 3oC I min. 1oC
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Nowy krzyż misyjny  
z okazji 30-lecia parafii

W niedzielę w kościele NMP 
Matki Miłosierdzia odby-

ła się uroczystość poświęce-
nia krzyża misyjnego. – Pod-
czas najbliższych misji św. w 
przyszłym roku przy Krzyżu 
zostanie dokonane odnowie-
nie przyrzeczeń chrzcielnych i 
wyznanie naszej wiary – infor-
mują księża z oleśnickiej pa-
rafii. Kościół został zbudowa-

ny w latach osiemdziesiątych 
XX wieku z inicjatywy długo-
letniego proboszcza Oleśnicy 
księdza infułata Franciszka 
Sudoła. Wieloletnie wysił-
ki i starania mające na celu 
wzniesienie nowej świątyni 
zostały ukoronowane w dniu 
23 czerwca 1990 roku zakoń-
czeniem budowy i poświęce-
niem kościoła. RED

Uroczystość odbyła się w listopadową niedzielę

KATARZYNA KIJAKOWSKA

Od 10 października w 
całej Polsce istnie-
je obowiązek nosze-

nia maseczek w przestrze-
ni publicznej. Wiadomo, ile 
wystawiono ich w powiecie 
oleśnickim.

NIEKTÓRZY IDĄ DO SĄDU
Statystyki, do których do-
tarliśmy dotyczą czasu od 
1 października i 27 listopada. 
– Policjanci nałożyli w tym 
czasie 656 mandatów i skie-
rowali 66 wniosków o uka-
ranie do sądu – mówi Iza-
bela Michalska z Komendy 
Powiatowej Policji w Oleśni-
cy. – Zdecydowana większość 
dotyczyła nieprzestrzegania 
obowiązku zasłaniania ust 
i nosa.
Ile wynosi mandat za brak 
maseczki? Od 20 do 500 

zł kary, ale jak wskazuje w 
rozmowie z Onetem Sylwe-
ster Marczak, najwyższymi 
kwotami są obciążani tyl-
ko nieliczni: „osoby świa-

domie niestosujące się do 
przepisów związanych z epi-
demią koronawirusa, nie-
jednokrotnie zachowujące 
się agresywnie lub wulgar-
nie w stosunku do działa-
jących zgodnie z prawem 
funkcjonariuszy”.

MASECZKA TAKŻE W PRACY
Od 28 listopada w życie 
wszedł obowiązek nakła-
dania maseczek także w 
miejscach pracy. Dotąd 
usta i nos w zakładzie pra-
cy trzeba było zakrywać, gdy 
obsługiwaliśmy klientów i 
interesantów. Poza tymi przy-
padkami, osoby wykonujące 
czynności służbowe, nie mu-
siały mieć maseczki. To się 
jednak drastycznie zmieniło. 
Nowe przepisy obowiązujące 
od 28 listopada wprowadzają 
obowiązek zakrywania ust i 
nosa w zakładach pracy, je-
śli w pomieszczeniu przeby-
wa więcej niż jedna osoba, 
niezależnie od innych czyn-
ników. Oznacza to, że ma-
seczkę będzie trzeba nosić w 
przestrzeni open space, na-
wet gdy zachowany jest dy-
stans 1,5 m, a nawet na sto-
łówce, podczas posiłku. ●

O decyzji podjętej przez ko-
misję skarg, wniosków i 

petycji poinformował Marek 
Czarnecki, który stwierdził, 
że rada nie ma umocowania 
prawnego, by zajmować się 
tą sprawą, ale może zrobić 
to policja. 

– Dlatego materiały w tej 
sprawie przekażemy ole-
śnickiej policji – powiedział. 
– Taka forma protestu zasłu-
guje na pełne potępienie i 
żałuję, że nie mamy mecha-
nizmów prawnych, by z tym 
walczyć.

Skargę na umieszczanie w 
miejskiej przestrzeni publicz-
nej drastycznych zdjęć przed-
stawiające martwe płody  zło-
zył Arkadiusz Kembłowski.  
- Obrazy takie pojawiają się 
w miejscach tłumnie odwie-
dzanych przez mieszkańców 
miasta. Są wśród nich nie tyl-
ko osoby dorosłe, ale i dzie-
ci - pisał. Kembłowski za-
wnioskował do radnych o 
podjęcie uchwały w spra-
wie zakazu prezentowania 
na terenie Oleśnicy treści 
drastycznych. RED

● Za co?  Między innymi za nieprzestrzeganie nakazu 
zasłaniania ust i  nosa w przestrzeni publicznej

Drastyczne zdjęcia  od miesięcy 
pojawiają się na ulicach
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Rada nie zajmie stanowiska w sprawie 
w sprawie drastycznych zdjęć płodów

Policjanci z Oleśnicy sprawdzają, czy nakaz zasłaniania ust jest przestrzegany
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600 MANDATÓW 
DLA MIESZKAŃCÓW

Kolejny defibrylator 
na terenie miasta
asdasdasdas. Na budynku 
SP nr 8 wisi już defibrylator 
AED. Jego zakup był moż-
liwy dzięki Oleśnickiemu 
Budżetowi Obywatelskiemu. 
Wniosek do budżetu złożyły 
Służby Ratownicze. Obecnie w 
Oleśnickiej Sieci Publicznego 
Dostępu do AED działają już 
defibrylatory w następujących 
miejscach: Rynek Ratusz, SP6, 
SP4, Atol -Hala Sportowa, 
Atol – basen zewnętrzny, GKN 
– brama wjazdowa Południo-
wa, GKN – brama wjazdowa 
Krzywoustego, Starostwo 
Powiatowe , Służby Ratowni-
cze ul. Kolejowa 2..

Powstała nowa 
komisja. Jest jej nowy 
przewodniczący
Radni wybrali  szefa komisji.  
Kazimierz Karpienko, Adam 
Wójcik i Robert Sarna byli 
kandydatami na funkcję szefa 
komisji sportu rady miasta. 
arpienkę zgłosił Wojciech 
Bartnik, Wójcika – Michał Ko-
łaciński, a Sarnę – Paweł Lesz-
czyłowski. Największą liczbę 
głosów otrzymał Kazimierz 
Karpienko.– Z wielką troską 
i zaangażowaniem będę 
oddawał się pracy tej komisji – 
mówił  szef komisji.  RED

WARTO 
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl

Policja szuka nowych  
pracowników

Nabór do policji trwa. - Po-
szukujemy osób, które 

chcą nosić policyjny mun-
dur i z pasją wykonywać po-
wierzone zadania - informu-
je oleśnicka  komenda. 

KTO MOŻE ZOSTAĆ POLICJANTEM? 
Obywatel polski o nieposzla-
kowanej opinii; posiadający 
co najmniej średnie wykształ-
cenie; nieskazany prawomoc-
nym wyrokiem, korzystają-

cy z pełni praw publicznych; 
posiadający zdolność fizycz-
ną i psychiczną do służby 
w formacjach uzbrojonych. 
Osoby zainteresowane peł-
nieniem służby w Policji po-
winny złożyć osobiście kom-
plet dokumentów w Zespole 
Kadr i Szkolenia Komendy 
Powiatowej Policji w Oleśni-
cy ul. Hallera 3, 56-400 Ole-
śnica, tel. 47 87 26 221 lub 
47 87 26 209. RED

Kto zbuduje dwa 
nowe bloki? 
Staną przy ul. Kopernika  W 
każdym z bloków znajdować 
się będzie 14 mieszkań. Wokół 
budynków zaplanowano też 
plac zabaw dla dzieci oraz 42 
miejsca postojowe. Zakład 
Budynków Komunalnych 
ogłosił kolejny przetarg na tę 
inwestycję. Budowa mieszkań 
socjalnych przy ul. Kopernika 
13 zostanie dofinansowana z 
Funduszu Dopłat. RED
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złotych to najwyższy 
mandat, jaki może wlepić 
policja za nieprzestrzeganie 
nakazu noszenia maseczki 
lub gromadzenia się 
powyżje 5 osób

500



KATARZYNA KIJAKOWSKA

Z prośbą o podzielenie 
się swoimi doświad-
czeniami w trudnym 

czasie pandemii koronawi-
rusa zwróciliśmy się do kil-
ku przedsiębiorców. Co usły-
szeliśmy? Że – tak jak można 
było się domyślać – sytuacja 
jest tragiczna.

– Zwłaszcza, gdy się wynaj-
muje lokal, a czynsz to nie kil-
kaset złotych a kilka tysięcy 
– słyszymy od jednego z na-
szych rozmówców. – Podczas 
pierwszej fali koronawirusa 
najemca nieco zszedł z czyn-
szu, teraz milczy. I pewnie 
nie będzie żadnej obniżki. 

PRZYJĘCIA. Z TEGO ŻYJEMY
Czy dania na wynos rekom-
pensują straty związane z za-
mknięciem lokalu? – Jesteśmy 
bardzo wdzięczni naszym 
klientom, że pamiętają, że 
zamawiają nasze dania, ale 
prawda jest taka, że żyjemy 
głównie z imprez – mówi je-
den z naszych rozmówców.

– Żyliśmy z gości, żyliśmy 
z przyjęć. Teraz tego nie ma 
– słyszymy od kolejnego ga-
stronoma. – Teoretycznie są 
dowozy, ale ludzie martwią się 
o pracę, o przyszłość i szału 
z tymi dowozami nie ma. Nie 
chcesz zwalniać ludzi, to wy-
myślasz im zadania, promo-
cje w wywozach czy vouchery. 

Nowe restauracje niestety 
nie dostały pomocy od rządu, 
bo trzeba działać minimum 
rok na rynku – relacjonuje nasz 
rozmówca. – A to właśnie te 
młode restauracje, dokonały 
dużych inwestycji i nie zdążyły 

zarobić. Po pierwszym zamro-
żeniu, tak naprawdę dopiero 
po wakacjach, goście zaczęli 
pomału wracać. Zalegle ko-
munie, chrzty… i znów cięcie. 
Teraz zwracamy zaliczki oso-
bom, które miały mieć przy-
jęcia do końca roku. Wigilie, 
andrzejki, sylwester to są naj-
lepsze dni dla gastronomii.

ZESZYT JEST PUSTY
Ale ciężko jest także tym, któ-
rzy karmią oleśniczan na co 
dzień. – Utargi są z dnia na 
dzień coraz mniejsze – słyszy-
my. – Liczyliśmy jeszcze na 
świąteczny catering, ale po 
informacji, że na czas świąt 
może zostać wprowadzony za-
kaz przemieszczania się i lu-
dzie pozostaną w domach, nikt 
nic nie zamawia. Rok temu o 
tej porze mieliśmy długą listę. 
Dzisiaj zeszyt jest pusty. – Wal-

czymy z depresjami swoimi i 
pracowników, nie da się praco-
wać, gdy dowiadujemy się na 
dzień, dwa, że jesteśmy zamy-
kani mając magazyn zatowa-
rowany na 20 tys. zł i połowa 
to towar z krótkim terminem, 
którego nie da się sprzedać 
– mówi kolejny przedsiębior-
ca. – Nie wiem kogo winić, ale 
mając opłaconą koncesję na 
alkohol i nie móc go sprzedać 
na wynos bo koncesja mówi, 
że można to robić tylko w loka-
lu, to także cios poniżej pasa. 
Piwa w otwartych kegach nie 
da się zwrócić, z butelkami w 
większości też nie zawsze się 
da – opowiada i podkreśla, że 
sprzedaż na wynos nie wszę-
dzie się sprawdza. – Zamknię-
ta gastronomia to historia, za 
którą stoją dramaty właścicieli, 
pracowników. To nie tylko re-
stauracje, ale ich dostawcy. ●

CZY GASTRONOMIA SIĘ 
OBRONI? JEST CIĘŻKO
● W Oleśnicy działa obecnie kilkadziesiąt lokali gastronomicznych. Zjemy 
w nich obiad, pizzę, sushi, wypijemy kawę i ciasto. Ostatnio tylko na wynos

asdasdasd
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Zmiany na stanowiskach 
w powiecie

Władze powiatu podję-
ły decyzję o zmianach 

na dwóch istotnych stano-
wiskach. W połowie listopa-
da z fotelem szefa szpitala 
musiał się pożegnać Krzysz-
tof Wywrot. – Jego odwoła-
nie jest równoznaczne z roz-
wiązaniem stosunku pracy. 
Jako powód odwołania Za-
rząd podaje utratę zaufania 
– informowało starostwo. Na 
tym samym posiedzeniu Za-
rząd Powiatu podjął uchwa-
łę w sprawie powołania Gi-
zeli Jagielskiej do pełnienia 
obowiązków dyrektora PZS 
od 16 listopada 2020 r. do 
31 stycznia 2021 r.

W minionym tygodniu wła-
dze poinformowały o  zmia-
nie, jaka nastąpi na stano-
wisku sekretarza powiatu. 
W połowie grudnia rozsta-
nie się z nim Katarzyna Sob-
czyk-Pienio.  

– Katarzyna Sobczyk-Pie-
nio od 15 grudnia, za porozu-
mieniem stron, rozpocznie 
pracę w Wydziale Architek-
tury i Budownictwa – infor-
muje Dawid Samulski, rzecz-
nik starosty.

Oleśnickie starostwo już 
ogłosiło konkurs na to sta-
nowisko. Nowego sekreta-
rza powiatu mamy poznać 
już w grudniu. RED

Sławomir Gierlach kieruje 
komisariatem 
w Bierutowie

Kilka zmian personalnych 
zaszło w ostatnich tygo-

dniach w oleśnickiej policji. 
Mają one związek m.in. ze 
zmianami szefów w komi-
sariatach w Bierutowie oraz 
Sycowie. Od  listopada nowym 
szefem komisariatu w Bieru-
towie jest Sławomir Gierlach, 
który po kilkunastu latach 
pracy w komendzie w Ole-
śnicy (m.in. na stanowisku 
szefa dzielnicowych) wrócił 
do macierzystego komisa-
riatu, gdzie był dzielnico-
wym. Tym razem, jako jego 

komendant. Z tym stanowi-
skiem pożegnała się Justy-
na Tomaszewska, która po 
kilku latach służby w Bie-
rutowie wróciła do pracy w 
Komendzie Powiatowej Po-
licji w Oleśnicy.

Zmiany nastąpiły również 
w Komisariacie Policji w Sy-
cowie. Jego dotychczasowy 
komendant Grzegorz Tolks-
dorf rozpoczął pracę w jed-
nym z wrocławskich komi-
sariatów. Jego miejsce w 
Sycowie zajął Przemysław 
Świderski. RED

Sławomir Gierlach przez wiele lat pracował w Bierutowie

Obowiązki dyrektora szpitala pełni obecnie Gizela Jagielska

Muzeum Foteli Katapultowych już gotowe
11 listopada miał być dniem 

otwartym Muzeum Fo-
teli Katapultowych. Trzeba 
było go odwołać ze wzglę-
du na pandemię koronawi-
rusa. Wnętrza będzie można 
zwiedzać w spokojniejszych 
czasach. My zajrzeliśmy do 
środka. Zobaczcie, jak się 
prezentuje.

Radosław Szukała nie kry-
je zadowolenia. – Wszystko 
jest już praktycznie gotowe. 
W najbliższą środę planowa-
łem dzień otwarty. Teraz, z wia-
domych przyczyn, muszę go 
odwołać. Mam jednak nadzie-
ję, że gdy sytuacja się uspo-
koi pojawią się chętni, którzy 

będą do mnie zaglądać – mówi 
pomysłodawca i dyrektor ole-
śnickiego muzeum.

Wnętrza dawnego kina – w 
trakcie wielomiesięcznego re-
montu – zmieniły się nie do 
poznania. Stoją w nich ekspo-
naty, które wcześniej pan Ra-
dosław przechowywał w ga-
rażu swojego domu. – Tutaj 
mogę je odpowiednio wyeks-
ponować, opisać – mówi i już 
dzisiaj zaprasza na zwiedza-
nie muzeum. Gdy będzie to 
już możliwe będzie ono do-
stępne w poniedziałki, środy 
u piątki w godzinach od 16.30 
do 19. A my przypominamy 
historię tego miejsca. RED
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Ekspozycja prezentuje się naprawdę okazale
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DZIĘKUJEMY 
KLIENTOM
Sugestie o wsparciu ze 
strony władz samorządo-
wych.  – Wiadomo, że jak 
wynajmujemy od osób 
prywatnych to nam miasto 
na czynsz nie da, ale to 
właśnie miastu płacimy 
za koncesję – przypomina 
jeden z nich. – Z tej, którą 
opłaciliśmy na ten kwartał 
praktycznie nie skorzysta-
my. A styczeń niebawem i 
znów trzeba będzie podjąć 
decyzję, co dalej.
Nasi rozmówcy dziękują 
klientom, którzy w tym 
trudnym czasie o nich 
pamiętają. – Dla nas to czas, 
w którym decyduje się los o 
dalszym być albo nie być – 
podkreślają zgodnie.



REKLAMA

KATARZYNA KIJAKOWSKA

Na początku listopada fir-
ma Budimex rozpoczę-
ła budowę wschodniej 

obwodnicy Oleśnicy. Trzy i 
półkilometrowa droga woje-
wódzka nr 451 zostanie od-
dana do ruchu w IV kwarta-
le 2021 roku. 

BUDIMEX BUDUJE
– Zadanie przewiduje budo-
wę drogi wojewódzkiej nr 
451 – Wschodniej Obwod-
nicy Oleśnicy oraz wzmoc-
nienie istniejącej jezdni drogi 
wojewódzkiej od skrzyżowa-
nia projektowanej DW 451 z 
ul. Warszawskiej w kierunku 
węzła S8 – informuje Michał 
Wrzosek, rzecznik prasowy 
Budimexu. – Obwodnica bę-
dzie droga jednojezdniową z 
dwoma pasami ruchu w każ-
dą stronę. Będzie wyposażo-
na w ścieżki rowerowe.

W ramach inwestycji za-
projektowano cztery skrzy-
żowania (ronda) z DW 451. 
Inwestycja zlokalizowana 
jest głównie w sąsiedztwie 

terenów przeznaczonych 
pod zabudowę produkcyj-
no–usługową oraz na tere-
nach pól uprawnych, łąk i 
lasów. Inwestycja na odcin-
ku ok. 1 km  przebiega też 
przez teren niefunkcjonują-
cego lotniska  wojskowego 
oraz przecina istniejącą li-

nię kolejową, na której zosta-
nie przebudowany istnieją-
cy przejazd kolejowy.

ZACZĘLI NA LOTNISKU
– Pierwsze prace ziemne już 
ruszyły na wysokości nieczyn-
nego lotniska – przypomina 
przedstawiciel firmy Budi-

mex. – Większość prac nie 
będzie powodowała zmian w 
organizacji dotychczasowego 
ruchu. Inwestorem jest Dol-
nośląska Służba Dróg i Ko-
lei we Wrocławiu. Inwesty-
cja jest współfinansowana ze 
środków Unii Europejskiej.

AUTA POZA MIASTEM
Budowa tej drogi to także nie-
jako koniec oleśnickiego lot-
niska, bo po fali protestów 
stworzono jej nowy przebieg, 
właśnie przez część lotniska.  
Trasa ta ma odciążyć ulice 
Klonową, Sudoła i Krzywo-
ustego i wyprowadzić ruch 
tranzytowy w stronę Bieru-
towa i Kluczborka z miasta. 

Obecnie w ciągu doby 
przez miasto przejeżdża 8 
tys. pojazdów. 60 to moto-
cykle, 6800 samochody oso-
bowe, 600 lekkie ciężarów-
ki, 152 samochody ciężarowe 
oraz 320 to ciężarówki z na-
czepami. Inwestycja potrwa 
dwa lata. Nową obwodnicą 
Oleśnicy pojedziemy więc 
prawdopodobnie jesienią 
2022 roku. ●

RUSZYŁA BUDOWA 
OBWODNICY
● Budują ponad trzy kilometry trasy, która ma wyprowadzić część ruchu z 
Oleśnicy. Inwestycja zostanie zakończona w czwartym kwartale  2021 roku

Ciężki sprzęt pojawił się na oleśnickim lotnisku na początku 
listopada. Prace realizuje w tym miejscu firma Budimex
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Nowy skwer z różami  
przy ul. Matejki i iluminacja 
szkoły muzycznej
Firmy, która zajmie się za-

gospodarowaniem skweru 
oraz wykonaniem iluminacji 
oleśnickiej szkoły muzycz-
nej szuka Zakład Budynków 
Komunalnych.

Jak informują urzędnicy 
na uporządkowanym skwe-
rze znajdującym się przed 
budynkiem szkoły posadzo-
ne zostaną przede wszyst-
kim białe róże (będzie ich 
blisko 300 sztuk), ale tak-
że trzmieliny, laurowiśnie i 
cisy. Teren ten zostanie do-
datkowo kompleksowo upo-
rządkowany.

Dodatkową atrakcją tego 
miejsca ma być iluminacja 
budynku odnowionej nie-
dawno szkoły muzycznej. 
To także zostanie wykona-
ne z budżetu miasta. Umo-
wa z firmą, która przedstawi 
najkorzystniejsze warunki, 
zostanie podpisana jeszcze 
w tym roku.  Przypomnijmy, 
że remont budynku szkoły 
muzycznej  odbył się w mi-
nionym roku.  Inwestycja ta 
była realizowana przez Cen-
trum Edukacji Artystycznej 
w Warszawie, któremu pod-
lega szkoła muzyczna. RED

Dwa tysiące dzieci 
urodziło się w ciągu 
roku
Szpital chwali się statystyką. 
Oddział Ginekologiczno-Po-
łożniczy poinformował, że na 
świat przyszedł dwutysięczny 
noworodek urodzony w tym 
roku w oleśnickim szpitalu. W 
2016 roku w Oleśnicy urodziło 
się 635 dzieci, w 2017 r. – 911, w 
2018 r. – 1260, a w 2019r. – 1435. 
8 listopada tego roku na od-
dziale odbył się dwutysięczny 
poród w tym roku. 

WARTO 
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl

Łóżka od Owsiaka  
dla szpitala w Oleśnicy
Pomoc trafia do placówek dla 
pacjentów covidowych. Jurek 
Owsiak poprosił szpitale, aby 
nie zamieniały łóżek zakupio-
nych dla różnych oddziałów 
na łóżka dla pacjentów z 
COVID-19.  – Możemy na jeden 
szpital zapewnić kupno 20 łó-
żek. - mówi Jurek Owsiak, Pre-
zes Zarządu Fundacji Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy. 
Oleśnicki szpital, funkcjonu-
jący, jako covidowy znalazł się 
na liście Fundacji WOŚP. Do 
naszej placówki trafią łóżka 
dla chorych na koronawirusa z 
Oleśnicy. RED

Pożegnają kolejny raz 
dzieci utracone

Pod koniec 2016 roku na 
cmentarzu przy ul. Wi-

leńskiej powstał grób dzie-
ci utraconych. Odbyło się 
tam już kilkanaście pochów-
ków. Kolejny odbędzie się w 
grudniu. 

Do grobu trafiają szcząt-
ki dzieci do 22. tygodnia ży-
cia, z ciąży poronionych. – To 
jest nasz obowiązek ustawo-
wy. Realizujemy go od kil-
ku lat co pół roku – mówi 

Janusz Marszałek, dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Oleśnicy. 

– Zazwyczaj w czerwcu i 
grudniu szpital przesyła nam 
dane. My je zbieramy, a po-
tem w porozumieniu z zakła-
dem pogrzebowym i para-
fią organizujemy pochówek.  

W Oleśnicy grobowiec 
dzieci utraconych powstał 
na cmentarzu przy ul. Wi-
leńskiej. RED

Górb dzieci utraconych powstał na cmentarzu w 2016 roku
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Prowadzimy zbiórkę fan-
tów na licytację, a tak-
że pracujemy intensyw-

nie nad programem – mówi 
Magdalena Żołędziewska-
-Bugdoł z oleśnickiego szta-
bu. – Oczywiście tworzymy 
program zgodny z obecny-
mi obostrzeniami i zacho-
waniem reżimu sanitarne-
go. Program zdradzimy w 
grudniu, w okolicach świąt.

W planie jest między inny-
mi doroczny kiermasz książki 
więc jeśli poza fantami ktoś 
chce podarować organizato-
rom książki, można je zło-
żyć do hufca. 

– W zeszłym roku wystarto-
waliśmy też z puszkami sta-
cjonarnymi – mówi pani Mag-
dalena. – Tak więc każdego 
przedsiębiorcę, który chciał-
by ustawić puszkę w swo-
im punkcie zapraszamy do 
kontaktu poprzez FB Sztab 
WOŚP Oleśnica bądź maila 
wosp.olesnica@gmail.com

ZAPRASZAJĄ 
DO WSPÓLNEGO GRANIA
– Finał w styczniu będzie wy-
glądał inaczej, ale dokłada-
my starań, aby był równie 
piękny i kolorowy jak zawsze 
– podkreśla Magdalena Żo-
łędziewska-Bugdoł. – Zapra-
szamy do kontaktu każdego 
kto chciałby zagrać razem z 
nami, ma pomysły na zbli-

żający się Finał. W Oleśni-
cy trwa obecnie rejestracja 
wolontariuszy. Na listę moż-
na się wpisywać za pośred-
nictwem strony internetowe, 
a deklaracje podpisywać w 
biurze hufca ZHP w każdy 
poniedziałek od godziny 12 
do 18, we wtorki od 17. 30 
do 20, w czwartki od 18 do 
20, a w piątki od 17:30 do 
19:30. Rekrutacja trwa do 
7 grudnia, natomiast do 18 
grudnia można podpisywać 
oświadczenia.

Finał z głową - takie jest 
hasło przewodnie kolejnej 
edycji zbiórki organizowa-

nej przez Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy. Tym ra-
zem Fundacja będzie się sku-
piać na zakupie sprzętu dla 
laryngologii, otolaryngologii 
i diagnostyki głowy. Jest to 
już drugi Finał WOŚP dedy-
kowany laryngologii.

- Po 13 latach od ostatniego 
“Finału z głową” postanowi-
liśmy powrócić do systemo-
wego wsparcia laryngologii 
i otolaryngologii - informu-
je Fundacja. - W 2008 roku, 
w czasie 16. Finału WOŚP, 
Fundacja zbierała środki na 
zakup sprzętu dla dzieci ze 
schorzeniami laryngologicz-

nymi, zakończył się on wyni-
kiem 14 milionów USD, dzię-
ki którym do szpitali trafiły 
m.in. nasofiberoskopy, zesta-
wy do endoskopowych ope-
racji nosa i zatok. - Po 13 la-
tach urządzenia, które wtedy 
kupiliśmy, po prostu się zu-
żyły.  Dodatkowo widzimy jak 
bardzo w dzisiejszym świe-
cie, w którym wszyscy zma-
gamy się ze smogiem, ale 
także pandemią koronawi-
rusa, potrzebna jest sprawna 
diagnostyka i leczenie dróg 
oddechowych. - dodaje Li-
dia Owsiak, Dyrektor ds. Me-
dycznych Fundacji WOŚP. ●

WOŚP W 2021 ROKU. 
TO BĘDZIE INNY FINAŁ 
● Organizatorzy oleśnickiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej  
Pomocy opowiadają o tym, jak wyglądają przygotowania do wydarzenia

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w  2021 roku odbędzie się 10 stycznia
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Odbudowa kamienicy, 
prace w nowym parku, 
lapidarium i wybieg 
dla psów
Ponad 6 mln zł przeznaczy 

w przyszłym roku na inwe-
stycje w mieście Zakład Bu-
dynków Komunalnych. Co 
zostanie zrealizowane za tę 
kwotę?

Pieniądze przekazane zo-
staną między innymi na urzą-
dzenie terenu sportowo-re-
kreacyjnego przy Wileńskiej. 
W 2021 roku na ten cel zosta-
nie wydane 1,5 mln zł. Prace 
ruszyły w tym roku. Ich finał 
zaplanowano na lipiec przy-
szłego roku.

W swoim budżecie ZBK za-
planował też środki na odbu-
dowę i modernizację budynku 
przy ul. 3 Maja 69 – Zamko-
wej, który uległ spaleniu (to 
700.000 zł), na ogrodzenia i 
nowe nawierzchnie na pla-
cach zabaw (300.000 zł), bu-
dowę budynków socjalnych 
na Kopernika (1.600.000 zł), 
czy też zmiany systemu ogrze-
wania w budynkach komu-
nalnych (150.000 zł).

W 2021 roku rozpocznie 
się też kolejny etap urządze-

nia Parku Południowego po-
między ulicami Ludwikow-
ską a Południową. Na ten cel 
jest w budżecie 1.500.000 zł. 

150 tys. zł przeznaczono 
na zagospodarowanie tere-
nu przy zbiegu ulicy Łąkowej 
i Wiśniowej. Takie same kwo-
ty zostaną wydane na dwa za-
dania z Oleśnickiego Budże-
tu Obywatelskiego. Chodzi o 
wybieg dla psów i urządze-
nie lapidarium. ZBK ma też 
w planie montaż ogrodzenia 
przy kościele św. Jerzego. RED
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Czy spalona kamienica przy ul. 3 Maja doczeka się modernizacji?
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Do zdarzenia doszło w oko-
licy Sycowa. Zespół Ratow-

nictwa Medycznego D01 22 
otrzymał informację o męż-
czyźnie, który stoi poza ba-
rierkami na wiadukcie nad 
trasą S8 i może podjąć dra-
matyczną decyzję o skoku, 
chcąc popełnić samobójstwo.

Na miejsce wezwano rów-
nież inne służby – policję i 
straż pożarną. – Nasz zespól w 
osobach Sebastian Dumański 
i Marek Świstak natychmiast 
udał się na miejsce akcji – re-
lacjonuje Marta Kubiak z ole-
śnickiego szpitala. Kierownik 
Zespołu Sebastian Dumański, 
któremu udało się zbliżyć do 
desperata, zaczął prowadzić 
rozmowy z 25-letnim męż-
czyzną, zanim dotarł policyj-
ny negocjator. W rezultacie 

trwających kilkugodzinnych 
negocjacji udało się go na-
kłonić do zrezygnowania ze 
swoich zamiarów. Następnie 
niedoszłego samobójcę prze-
wieziono na obserwację do 

szpitala. – Panu Sebastianowi 
przekazujemy wyrazy uzna-
nia i cieszymy się, że mamy 
w naszym zespole takie oso-
by – czytamy na stronie szpi-
tala. RED

Ratownik z oleśnickiego pogotowia 
udaremnił próbę samobójczą

Ratownicy skutecznie przekonali mężczyznę, by zszedł z wiaduktu
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Międzyborzu i Sycowie 

będzie działać w tym roku 
Szlachetna Paczka. Inicjaty-
wa od lat wspiera potrzebu-
jąc rodziny także w powiecie 
oleśnickim.

– Na ten moment mamy 25 
rodzin włączonych do pro-
gramu na terenie Oleśnicy 
i gminy Oleśnica. Sztaby w 
Bierutowie, Międzyborzu i Sy-
cowie jeszcze pracują – mówi 
OlesnicaInfo.pl Anna Łoza 
ze Szlachetnej Paczki.

Rodziny, które biorą udział 
w akcji są zgłaszane m.in. 
przez ośrodki pomocy spo-
łecznej, czasem także przez 
organizacje charytatywne, 
szkoły. Potrzeby są ogrom-
ne. Od żywności po środki 
czystości, opał, odzież. – W 

tym roku weekend cudów 
odbywa się z zachowaniem 
wszelkich środków ostroż-
ności, dotyczących rozprze-
strzeniania się koronawiru-
sa – zapewnia pani Anna. W 

Oleśnicy sztab będzie miał 
swoją siedzibę w bibliotece 
przy ul. Reja. Weekend cu-
dów, czyli czas, gdy paczki 
trafią do rodzin, zaplanowa-
no na 12 i 13 grudnia. RED

Szlachetna Paczka ze wsparciem 
dla potrzebujących rodzin

Jak co roku oleśniczanie dołączają do Szlachetnej Paczki
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Brama doczeka się kraty



Wiele dawnych te-
renów rolniczych 
zajmują dziś licz-

ne obiekty firm przemysło-
wych i usługowych. W ostat-
nim czasie właśnie to miejsce 
na lokalizację swojej inwesty-
cji wybrała najszybciej roz-
wijająca się firma handlowa 
w Europie – Lidl - która wy-
grała przetarg na 21-hekta-
rową nieruchomość. Nowe 
centrum w Dobroszycach bę-
dzie drugim takim obiektem 
na terenie Dolnego Śląska i 
jednym z najnowocześniej-
szych obiektów w Europie. 
Pracę znajdzie tu docelowo 
ponad 200 osób. 

- Gmina Dobroszyce, dzięki 
swojej lokalizacji blisko głów-
nych ciągów komunikacyj-
nych oraz wysokiej jakości 
życia, cieszy się wysokim 
uznaniem wśród mieszkań-
ców jak i przedsiębiorców, 
których liczba stale rośnie. 
Władza lokalna musi mieć wi-
zję rozwoju, tworzyć przyja-
zny klimat dla inwestorów do 
prowadzenia działalności. Od 
tego, jakich inwestorów po-
zyskamy, zależy to, jak poto-
czy się rozwój naszej gminy 
i jak podniesie się standard 
życia mieszkańców. Chcemy 
by gmina Dobroszyce była 
nowoczesna i bezpieczna, 
przyjazna zarówno miesz-
kańcom, inwestorom jak i 
turystom  – komentuje Ar-
tur Ciosek, Wójt Gminy Do-
broszyce.

DOBRA INFRASTRUKTURA  
TECHNICZNA PRZYCIĄGA NOWYCH 
MIESZKAŃCÓW I INWESTORÓW
W terenie prowadzone są stale 
inwestycje związane z popra-
wą infrastruktury technicznej 
i drogowej. Samorząd przy-
wiązuje dużą wagę do roz-
woju infrastruktury wodno 
– ściekowej, do której mogą 
się podłączyć zarówno miesz-
kańcy jak i potencjalni inwe-
storzy. O skuteczności dzia-
łań świadczy fakt, że gmina 
pozyskała ponad 7 mln zł na 
modernizację oczyszczalni 
ścieków i rozbudowę kana-
lizacji między Dobroszyca-
mi a Nowosiedlicami – inwe-
stycja ruszy już niebawem. 
Rozbudowana zostanie także 
kanalizacja w miejscowości 
Nowica II. To przedsięwzię-
cie jest szacowane na oko-
ło 2,3 mln zł, z czego 1,35 

mln zł to pozyskane środki 
zewnętrzne. Gmina rozbudo-
wuje też sieć wodociągową. 
Trwają prace w Nowosiedli-
cach i Dobroszycach. 

- Zależy nam na tym, by 
świadczyć mieszkańcom i 
inwestorom wysokiej jakości 
usługi. Mamy świadomość, 
że uporządkowanie gospo-
darki wodno-ściekowej ma 
duże znaczenie nie tylko z 
punktu widzenia mieszkań-
ców i przyrody, ale wpływa 
także na rozwój rynku inwe-
stycyjnego – mówi wójt.

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY 
DROGOWEJ – KOLEJNE 
MILIONY NA LOKALNE DROGI
Kolejnym priorytetem władz 
jest inwestowanie w bezpie-
czeństwo i swobodę komu-
nikacyjną, ponieważ dla 
każdego z potencjalnych in-
westorów i mieszkańców rów-
nie istotna jest infrastruktura 
drogowa, transportowa i logi-
styczna. Nakłady na przebu-
dowę i remonty dróg, budowę 
oświetlenia stanowią znaczą-
cy procent rocznego budże-
tu gminy, która inwestuje za-
równo w drogi gminne jak i 
w przedsięwzięcia dotyczą-
ce dróg powiatowych w ra-
mach partnerstwa samorzą-
dowego. Gmina z sukcesem 
pozyskuje środki zewnętrz-
ne również na infrastruktu-
rę drogową, w 2020 roku jest 
to ponad 3 mln zł.

Nie bez znaczenie jest roz-
wój Kolei Dolnośląskich, który 
od niedawna obejmuje swo-
im zasięgiem również ten te-
ren. Dzięki dogodnym połą-
czeniom stał się on idealnym 
miejscem do osiedlania się, 
podjęcia pracy czy spędza-
nia czasu wolnego.

W URZĘDZIE GMINY POWSTAŁO 
GMINNE CENTRUM OBSŁUGI 
INWESTORA I EKSPORTERA 
(GCOIE)
Chcąc budować i utrzymy-
wać relacje z inwestorami 
gmina przystąpiła do współ-
pracy z Dolnośląską Agencją 
Współpracy Gospodarczej w 
celu utworzenia Gminnego 
Centrum Obsługi Inwestora 
i Eksportera (GCOIE). Punkt 
mieści się w Urzędzie Gmi-
ny Dobroszyce. GCOIE jest 
miejscem pierwszego kon-
taktu dla przedsiębiorców 
zainteresowanych inwesto-
waniem w gminie Dobroszy-
ce oraz poszerzeniem ofer-
ty eksportowej, wdrażaniem 
innowacji, a także wejściem 
na rynki zagraniczne. GCOIE 
dysponuje bazą firm, dzięki 
której łatwiej można nawiązać 
współpracę przedsiębiorców 
między sobą. Przedsiębior-
ca ma tutaj dostęp do kom-
pleksowej informacji gospo-
darczej.

TERENY POD ZABUDOWĘ 
MIESZKANIOWĄ I USŁUGOWĄ
Dla osiągnięcia wyznaczo-
nych kierunków rozwoju w 
gminie Dobroszyce prowa-
dzonych jest wiele inwesty-
cji prowadzących do poprawy 
życia osób zamieszkujących 
ten teren m.in. stwarzane są 
warunki do osiedlenia nowych 
mieszkańców poprzez ofero-
wanie atrakcyjnych terenów 
pod zabudowę mieszkaniową 
i usługową. Tylko w ostatnim 
czasie w planie zagospodaro-
wania przestrzennego prze-
znaczono pod tego typu za-
budowę niezwykle atrakcyjny 
teren 26 ha położony wzdłuż 
ulicy Kolejowej w Dobroszy-
cach, gdzie częściowo istnieje 

sieć kanalizacyjna i wodocią-
gowa, energetyczna oraz ga-
zowa, pozostała część będzie 
na przestrzeni lat sukcesyw-
nie uzbrajana w infrastruktu-
rę techniczną. Wyznaczono 
też na tym obszarze podsta-
wowy układ komunikacyjny.

ROSNĄCA LICZBA MIESZKAŃCÓW 
TO SPOSÓB NA ROZWÓJ
Z roku na rok następuje wzrost 
liczby mieszkańców w gmi-
nie Dobroszyce. Rozpatrują 
oni wiele aspektów podczas 
wyboru miejsca do życia, dla-
tego gmina rozbudowuje wo-
dociągi, buduje kanalizację i 
drogi, bo to podstawowe ocze-
kiwanie każdego mieszkań-
ca. Rozbudowywana jest baza 
oświatowa i sportowa. Nowy 
budynek przedszkola gmin-
nego, hale sportowe, nowo-
cześnie wyposażone budyn-
ki szkół we wszelkie pomoce 
naukowe na miarę obecnych 
czasów, niepubliczne żłobki, 
dom kultury, ośrodek zdro-
wia z wysoko wykwalifikowa-
nymi specjalistami stwarzają 
znakomite warunki do życia 
i osiedlania się. Ważna jest 
także przestrzeń pozwalają-
ca na spokojne życie i odpo-
czynek po pracy. W gminie 
znajduje się wiele zabytko-
wych pałaców, ciekawych 
szlaków turystycznych oraz 
tras biegów przełajowych. W 
planach jest również m.in. 
budowa ścieżki rowerowej 
oraz parkingu Park&Ride. 

Wychodząc naprzeciw po-
trzebom planowane jest także 
powstanie koło domu kultury 
w Dobroszycach Krainy Za-
bawy – placu zabaw dla naj-
młodszych z wieloma atrak-
cjami, strefy relaksu i miejsca 
spotkań oraz pumptrack’a – 
rowerowego. W ciągu roku 
organizowane są  cykliczne 
imprezy dla różnych grup od-
biorców, epidemia chwilo-
wo pokrzyżowała te plany. 
- Dążymy do tego, by gmi-
na była nie tylko atrakcyjna 
dla inwestorów, ale też by 
stale podnosiła się jakość 
życia mieszkańców. Spro-
stanie wymaganiom jednej 
i drugiej strony jest wyzwa-
niem i istotnym czynnikiem, 
który z pewnością pozwoli 
rozwinąć się gminie na wie-
lu płaszczyznach - mówi Ar-
tur Ciosek, wójt Gminy Do-
broszyce.

GMINA DOBROSZYCE – dla mieszkańca, 
inwestora i turysty

Gmina Dobroszyce to w ostatnich latach prężnie rozwijające się miejsce na mapie Dolnego  
Śląska. Doskonała lokalizacja oraz bardzo dobrze skomunikowany obszar przyczyniają się  
do powstawania tu wielu zakładów przemysłowych oraz osiedlania się nowych mieszkańców

Gmina Dobroszyce cieszy się dużym uznaniem inwestorów

MATERIAŁ PROMOCYJNY

Gmina wykazuje troskę o bazę oświatową i sportową

Przebudowa drogi powiatowej do Kolonii Strzelce

Remont ulic Brzozowej, Klonowej i Sportowej w Dobroszycach 

Siedziba Gminnej Gospodarki Komunalnej w Dobroszycach
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